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مقایسه سبکهای دلبستگی ،سبکهای عاطفی و منبعکنترل در افراد وابسته به مواد
و افراد بهنجار
جهانریر کرمی ،2محمد

جشن پور 0

چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای دلبستری ،سبکهای عاطفی و منبعکنتر در افراد وابسته به مواد و
افراد بهنجار بود .روش پژوهش ،علّی گ مقایسه ای بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردا بهنجار و
همچنین مردا وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترا اعتیاد شهر کرمانشاه بودند .نمونه پژوهش را 324
شرکتکننده وابسته به مواد و بهنجار تشکیل می دادند .روش نمونهگیری در دسترس بود .گروهها از لحاظ
سن و تحصیالت همتا شدند .برای جمع آوری دادهه ا از مقیاس کنتر راتر ،سبک دلبستری بزرگساال و
پرسشنامه سبکهای عاطفی استفاده شد .نتایج پژوهش نشا داد که بین افراد سوءمصرفکننده مواد با افراد
عادی در سبکهای دلبستری ،سبکهای عاطفی و منبع کنتر تفاوت معناداری وجود دارد .سبک دلبستری
اجتنابی و دوسوگرا ،سبک عاطفی پنها کاری و منبعکنتر بیرونی در گروه وابسته به مواد بیشتر بود .با توجه
به نتایج پژوهش ،میتوا گفت که سبکهای دلبستری ،سبکهای عاطفی و منبع کنتر در گرایش افراد
به اعتیاد نقش دارند .بنابراین ،میتوا گفت که از دالیل احتمالی گرایش افراد به اعتیاد ،سبکهای دلبستری
ناایمن و سبکهای عاطفی نادرست و منبعکنتر بیرونی است.
کلید واژه ها :سبکهای دلبستری ،سبکهای عاطفی ،منبعکنتر  ،اعتیاد

 .2دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشراه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایرا
 .0نویسگنده مسگئو  :کارشگناسگی ارشگد روانشگناسگی ،دانشگراه رازی کرمانشگاه ،کرمانشاه ،ایرا  .پست الکترونیک:
jashenpour@gmail.com
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مقدمه

اعتیگاد یک بیماری جسگگگمی  -روانی اسگگگت که همه ابعاد زندگی ،سگگگالمتی فرد ،خانواده و
جامعه را به خطر می اندازد .در واقع این مسگگئله یک مشگگکل بزرگ فردی و اجتماعی اسگگت
کگه عالوه بر عوارض جسگگگمی و روانی آ برای افراد معتگاد ،سگگگالمگت جگامعه را نیز از نظر
اجتماعی ،اقتصگگادی ،سگگیاسگگی و فرهنری مورد تهدید و آسگگیب قرار میدهد (کاری ،غفاری
و موسگگگیزاده .)2393 ،در دهههای اخیر جها با آمارهای تکا دهندهای از شگگگیوع اعتیاد به
موادمخدر در سگطو جوامع مواجه شگده اسگت .این پدیده در کشور ما نیز شیوع زیادی دارد.
پایین آمد سگگگن اعتیاد ،شگگگیوع اعتیاد در مدارس و باجخره وجود بیش از صگگگد هزار زندانی
مرتبو با اعتیاد در کشگگور بیانرر ضگگرورت شگگناسگگایی عوامل مرتبو با اعتیاد اسگگت (خیری،
عبگداللهی و شگگگاهقلیگا  .) 2390 ،در زمینگه وابسگگگتری بگه مواد و اعتیگاد ،عوامگل گونگگاگو
روانشگگگنگاختی ،اجتمگاعی ،خگانوادگی و زیسگگگت شگگگنگاختی نقش دارند (مرید  2و همکارا ،

اسگت (قدیمی .)2393 ،در پژوهش حاضگر سگگبکهای دلبسگتری ،سگگبکهای عاطفی و منبع
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شگگناسگگایی عواملی که قدرت پیشبینی کنندگی بیشگگتری دارند از اهمیت خاصگگی برخوردار
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 .) 0229اگر چگه بررسگگگی تمگامی عوامگل بگه وجود آورنده اعتیاد ،کاری دشگگگوار اسگگگت اما

کنتر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
سگگگبگک دلبسگگگتری نقش مهمی در چرونری سگگگازگگاری افراد و پیشگگگریری از انجگگام
رفتارهای خطرسگگاز مثل اعتیاد دارد (نیکرسگگو و ناگل  .)0225 ،0ن ظریه دلبسگگتری اولین بار
توسگگو بالبی  ) 2913( 3مطرز شگگد .طبق این نظریه در طو زما یک الروی پایدار بین نوزاد
و مراقب اولیه شگگگکل میگیرد که منشگگگأ باورها و انتظارات آینده فرد میشگگگود و بر روابو،
احسگگاسگگات و رفتارهای آتی وی تأثیر میگذارد (بالبی .)2913 ،هاز و شگگاور  )2917( 4بر
اسگاس نظریه دلبسگگتری بالبی ،دلبسگتری بزرگسگگا را پایهگذاری کردند .این پژوهشگگررا به
دو شگگکل دلبسگگتری بزرگسگگا را تعریف کردند :الف) بازنماییهای درونی یا الروهایی که
رفتگار میگا فردی و پردازش اطالعگات را هگدایگت می کنگد و ب) راهبردهگگا و شگگگیوههگگای
3. Bowlby
4. Hazan & Shaver

1. Magid
2. Nickerson & Nagle

جهانگير کرمي و محمد جشنپور

اختصگاصگی که افراد برای حفظ امنیت خود اسگتفاده میکنند .آ ها بر اسگاس نتایج به دست
آمده از پژوهشهای انجام شگده در زمینه سگبکهای دلبستری نوزادی؛ سبکهای دلبست ری
بزرگسگگا را در سگگه طبقه ایمن ،اجتنابی و دوسگگوگرا معرفی کردهاند .افرادی که دلبسگگتری
ایمن دارند نسگبت به افرادی که سگگبک دلبسگتری اجتنابی یا دوسگگوگرا دارند در مواقع تنش،
بهتر می تواننگد حمگایت های اجتماعی را جلب نموده و خود را با شگگگرایو سگگگازگار سگگگازند
(پاکدامن .)2312 ،سگگبکهای دلبسگگتری می تواند با سگگوءمصگگرف مواد ،مشگگکالت عاطفی،
هیجانی و بین فردی در بزرگسگگالی همراه باشگگد (پالک و زایاا 0223 ،2؛ دوماس ،بالسگگی و
میشگگل 0227 ،0؛ مولنار ،سگگاداوا ،دکورویل و پریر 0222 ،3؛ ویلیامز و کلی 0225 ،4؛ کاری و
همکگارا 2393 ،؛ خیری و همکگارا 2390 ،؛ برجعلی ،برشگگگا و درتگاج2311 ،؛ ثوربرگ و
لیورز  .) 0222 ،5کودکگا دارای سگگگبک دلبسگگگتری ناایمن ،شگگگخصگگگیتی بیعاطفه دارند که
مشگگخصگگه آ کنارهگیری هیجانی ،فقدا احسگگاس ،ناتوانی در برقراری روابو محبتآمیز و
عاطفی با دیررا اسگگت .این ویژگیها باعی می شگگود که به سگگمت اعتیاد گرایش پیدا کنند.
مکانیزمهای رشگگد نایافته ،سگگبک شگگناخ تی معیوب ،تعارض درو روانی و بینشگگخصگگی با
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سبک دلبستری نا ایمن بیشتر است (برهانی.)0223 ،
منبع کنتر یکی دیرر از متغیرهگای روانشگگگنگاختی تگأثیرگگذار در گرایش فرد بگه اعتیاد
اسگت ،منبعکنتر اولین بار توسگو راتر  ) 2966( 6معرفی شد .راتر عنوا کرد که منبعکنتر
افراد یگک صگگگفگت نسگگگبتاً باثبات اسگگگت .بر طبق نظر راتر ،جهتگیری منبع کنتر افراد به
گونگهای تعریف میشگگگود کگه فرد موفقیگتها یا شگگگکسگگگتهای خود را به عوامل درونی یا
بیرونی نسگگبت می دهد .افراد با توجه به منبع کنتر به دو دسگگته تقسگگیم میشگگوند :گروهی که
موفقیت و شگگکسگگگتهای خود را به عوامل درونی نسگگگبت میدهند و گروهی که موفقیت و
شگگکسگگتهای خود را به عوامل بیرونی نسگگبت میدهند .به گروه او افراد دارای منبعک نتر
4. Williams& Kelly
5. Thorberg & Lyvers
6. Rotter

1. Paulk & Zayac
2. Doumas, Blasey & Mitchell
& 3. Molnar, Sadava, De Courville
Perrier
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درونی و بگگه گروه دوم افراد دارای منبعکنتر بیرونی میگوینگگد (سگگگیف .)2392 ،افراد بگگا
منبعکنتر درونی سگگگالم تر هسگگگتنگد ،سگگگازگاری روانشگگگناختی بهتری دارند و موفقیتهای
بیشگگگتری در زنگدگی کسگگگب میکننگد .منبع کنتر افراد تگأثیر زیادی بر رفتارهایشگگگا دارد.
افرادی کگه معتقگدنگد توانگاییهگای آ ها تأثیری در دریافت تقویت ندارد ،اغلب ارزش کمی
برای تالشهگایشگگگا قائلند .در مقابل افراد دارای منبعکنتر درونی معتقدند که ک نتر جدی
بر زنگدگیشگگگا دارنگد و طبق آ نیز رفتار می کنند (شگگگولتز و شگگگولتز0229 ،؛ ترجمه سگگگید
محمگدی .)2311 ،از نظر لفکورت  )2910( 2افرادی کگه منبعکنتر درونی دارند مهارتهای
سگگگازشیگافتگه تری در رابطگه بگا اجتمگاع دارنگد .همچنین ،رفتگارهای خود ویرانرری همچو
سگیرار کشگید  ،مصگرف مشروبات الکلی و اعتیاد به موادمخدر کمتر در آ ها دیده میشود
(الماسگگی2377 ،؛ توریانو ،وایتمن ،هامپسگگو  ،رابرتز و مروزا 0220 ،0؛ چراغی .)2319 ،در
تحقیق اصگگگغری ،کردمیرزا و احمدی ( ) 2390نتایج نشگگگا داد که بین نررش مذهبی و منبع

گرایش بیشتری به سوءمصرف مواد دارند.
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منبع کنتر درونی گرایش کمتری به سگگگوءمصگگگرف مواد دارند اما افراد با منبعکن تر بیرونی
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کنتر بگگا گرایش بگه سگگگوءمصگگگرف مواد رابطگگه معنیدار وجود دارد .بگگه عبگارتی افراد بگگا

یکی از علل ایجاد کننده و تداومبخش اعتیاد تنظیمهیجا و یا سگبکهای عاطفی است.
سگگگوءمصگگگرف مواد ناشگگگی از سگگگطو پایین راهبردهای نظم جویی هیجا مثبت و ناتوانی در
مقگابلگه مؤثر با هیجا ها و مدیریت آ ها ،به ویژه در شگگگروع مصگگگرف مواد اسگگگت (پارکر،
تایلور ،ایسگگتابروا ،اسگگگکل و وود  .) 0221 ،3برخی پژوهشگگگررا سگگگبکهای عاطفی را به
جگای روشهگای تنظیم هیجگانی بگه کار بردهاند .آ ها سگگگبکهای عاطفی را به سگگگبکهای
پنها کاری ،سگگازگاری و تحمل طبقهبندی کردهاند .ویژگیهای سگگبک پنها کاری شگگامل
بگازداری و دیرر راهبردهگای معطوف بگه مخفی کرد یگا اجتنگاب از هیجگانگات بعد از ظهور
آ ها اسگت .سگبک سگازگاری به معرفی افرادی میپردازد که قادرند در حل مسگائل سگازشی
اطالعگات هیجانی را به دسگگگت آورند و به کار گیرند .افراد دارای این سگگگبک بهتر قادرند تا
3. Parker, Taylor, Eastabrook, Schell
& Wood

1. Lefcort
2. Turiano,Whiteman, Hampson,
Roberts,& Mroczek

جهانگير کرمي و محمد جشنپور

مطگابق الزامات بافت و محیو ،تجربه و ابراز هیجانی را تعدیل و تنظیم کنند .سگگگبک تحمل
ویژگی افرادی اسگگگت کگه در پاسگگگخ به برانریختری ناشگگگی از تجربههای هیجانی راحت و
غیردفاعی واکنش نشگگگا می دهند .این افراد در مقابل فشگگگار و پریشگگگانی تحمل باالیی دارند
(نریمانی ،شگگاهمحمدزاده ،امیدوار و امیدوار .)2393 ،پژوهشهای متعددی نشگگا دادهاند که
سگگگوءمصگگگرف کننگدگا مواد در چرونری تنظیم کرد هیجانات و نیز سگگگبکهای عاطفی
خود مشگگگکگل دارنگد .تنظیم هیجگا با موفقیت در حوزههای مختلف زندگی مرتبو اسگگگت.
دشگواری در تنظیم هیجانات یکی از مشگکالت شگایع در افراد سگوءمصرفکننده مواد اس ت
که منجر به شگگگکسگگگت در مدیریت حاالت عاطفی و هیجانی در این گروه از افراد میگردد
(برجعلی ،اعظمی و چوپگا 2395 ،؛ مایبرگ 0222 ،2؛ مزیچ  0و همکارا 0227 ،؛ اسگگگماعیلی
نسب ،اندامی خشک ،آزرمی و ثمررخی2393 ،؛ جانفزا و شیرازی.)2394 ،
با توجه به تأثیر مخرب اعتیاد بر فرد و جامعه ،به نظر میرسگگگد که انجام مطالعات ب یشگگگتر
در حوزه اعتیاد بتواند در مورد سگبب شگناسگی آ کمک کننده باشد .بنابراین ،پژوهش حاضر
مواد و افراد بهنجار انجام شگد .سگؤا پژوهش حاضگر این بود که آیا بین گروه سگوءمص گرف
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کننده مواد و گروه بهنجار در زمینه سگگبکهای دلبسگگتری ،سگگبکهای عاطفی و منبعک نتر
تفاوت وجود دارد؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضگگر از نوع علّی  -مقایسگگهای بود که در آ سگگبکهای دلبسگگتری ،سگگبکهای
عاطفی و منبع کنتر در افراد وابسگگته به مواد و افراد بهنجار مورد مقایسگگه قرار گرفت .جامعه
آمگاری پژوهش شگگگامگل تمگامی مردا وابسگگگتگه به مواد بود که به مراکز ترا اعتیاد شگگگهر
کرمانشگگاه در سگگا  95مراجعه کرده بودند و تمایل به شگگرکت در پژوهش را داشگگتند .جامعه
آماری گروه بهنجار شگگامل تمامی مردا شگگهر کرمانشگگاه بود که هیچ گونه وابسگگتری به مواد
نگداشگگگتنگد .نمونگه آمگاری پژوهش شگگگامل  324نف ر در دو گروه بود 250 .نفر به عنوا گروه
2. Mezzich

1. Myberg
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سگگوءمصگگرفکننده مواد به روش نمونهگیری در دسگگترس انتخاب شگگدند .از بین افراد عادی
نیز تعداد  250نفر نیز به روش نمونهگیری در دسگگترس انتخاب شگگدند .گروهها از لحاظ سگگن
و تحصگیالت همتا شگدند .مالاهای ورود برای گروه سگوءمصرفکننده مواد شامل داشتن
حداقل مدرا تحصگگیلی سگگیکل ،دارا بود مالاهای تشگگخیصگگی ذکر شگگده در راهنمای
تجدید نظر شگگده تشگگخیصگگی و آماری اختالالت روانی  2برای وابسگگتری به مواد و نداشگگتن
بیماریهای روانی بود .پس از انتخاب نمونه و همتاسگگگازی گروهها ،برای شگگگرکت کنندگا
توضگگیو داده شگگد که دادههای جمعآوری شگگده صگگرفاً جهت یک کار پژوهشگگی اسگگت و
اطالعگات دریگافتی محرمگانگه بگاقی خواهگد ماند .پس از اعالم رضگگگایت شگگگرکت کنندگا ،
پرسشنامههای پژوهش در اختیار آ ها قرار گرفت و پس از تکمیل جمع آوری شد.
ابزار
.2پرسگشنامه سگبکهای دلبسگتری :این پرسگشنامه با اس تفاده از مواد آزمو دلبستری هاز
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و شگیور ( ) 2917سگاخته شگده و در دانشگجویا دانشگراه تهرا هنجاریابی شده است (به ن قل
از بشگگارت .)2314 ،این پرسگگشنامه دارای  25گویه اسگگت و سگگه سگگبک دلبسگگتری ایمن،
اجتنگابی و دوسگگگوگرا را در مقیاس  5درجه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) میسگگگنجد.
حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاسهای آزمو به ترتیب  5و  05اسگگت .ضگگرایب
آلفایکرونبا در زیر مقیاس های ایمن ،اجتنابی و دوسگگگوگرا در نمونه دانشگگگجویی شگگگامل
 162دختر و  602پسگر برای کل دانشگجویا به ترتیب  2/15 ،2/14 ،2/15و برای دانشگجویا
دختر  2/14 ،2/13 ،2/16و برای دانشگجویا پسگر  2/16 ،2/15 ،2/14گزارش شگده اسگگت که
نشگگانه همسگگانی درونی خوب پرسگگشنامه اسگگت (صگگادقی بیدمشگگکی و میرهاشگگمی.)2395 ،
روایی محتوایی مقیاس با سگگنجش ضگگرایب همبسگگتری بین نمرههای  25نفر از متخصگگصگگا
روانشگناسگی مورد بررسگی قرار گرفته اسگت .ضرایب همبستری از  2/77تا  2/13برای سبک
دلبسگتری ایمن ،از  2/67تا  2/12برای سگگبکهای دلبسگگتری اجتنابی و از  2/69تا  2/17برای
سبک دوسوگرا گزارش شده است (صادقی بیدمشکی و میرهاشمی.)2395 ،
1. Diagnostic and Statistical Manual
)of Mental Disorders (DSM

جهانگير کرمي و محمد جشنپور

.0پرسگشنامه سگبکهای عاطفی :پرسگشنامه سبکهای عاطفی توسو هافمن و کاشد

2

در سگا  0222تنظیم گردید .این پرسگشنامه شگامل  02سگوا اسگت که پاسخگویی به آ ها
به ترتیب به صگگورت -2 :بله  -0خیر و  -3نمیدانم درجهبندی میشگگود .پرسگگشنامه دارای 3
مولفه یا خرده مقیاس پنها کاری ،سگگگازگاری و تحمل اسگگت که به ترتیب  7 ،1و 5سگگگوا
دارند .روایی آ تو سگو پژوهشگررا تایید شگده اسگت .در پژو هش کارشکی( )2390پایایی
هر یگک از خرده مقیگاسهگای پنهگا کگاری  ،2/72سگگگازگاری  2/75و تحمل  2/52و پایایی
کل برابر 2/12گزارش شگده اسگت .در کل شگاخ

روایی و پایایی این پرسگشنامه رضایت

بخش است (برندت ،جانسو  ،اشمیت و زولنسکی .)0220 ،0
.3پرسگشنامه منبع کنتر راتر :این ابزار توسو راتر ( ) 2966طراحی و ساخته شده است.
این پرسگشنامه یک پرسگشنامه خودسگنجی اسگت که شگامل  09ماده اسگگت .هر ماده دارای
دو جمله به صگگورت الف و ب اسگگت .آزمودنی باید از بین دو جمله که یکی نشگگانرر عقیده
بیرونی و دیرری درونی اسگگگت یکی را انتخگاب کند .پایایی بازآزمایی مقیاس در گروهی از
گزارش شگگگده اسگگگت .همچنین پگایگایی بین دو نیمگه  2/65برای مردا و  2/79برای زنگا و
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ضگگگریگب کودر ریچاردسگگگو  3برای نمونههای مختلف در دامنهای از  2/69تا  2/76گزارش
شگگگده اسگگگت (راتر .)2966 ،ضگگگریب آ لفای کرونبا مقیاس کنتر درونی  -بیرونی راتر در
نمونههای ایرانی  2/72محاسگگبه شگگده اسگگت (شگگیخی فینی .)2370 ،در پژوهش اصگگغری و
همکارا ( )2390ضریب آلفای کرونبا  2/61گزارش شده است.
یافتهها
در جدو  2میانرین و انحراف اسگتاندارد متغیرهای سگبکهای عاطفی ،سبکهای دلبستری
و منبع کنتر به تفکیک گروه ارائه شده است.

3. Kuder-Richardson

1. Hofmann & Kashdan
& 2. Brandt, Johnson, Schmidt,
Zvolensky
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جدول  :9آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروهها

گروه وابسته به مواد

متغیر
سبکهای
دلبستری
سبکهای
عاطفی
منبع کنتر

گروه بهنجار

میانرین

انحراف استاندارد

میانرین

انحراف استاندارد

ایمن

22/01

0/24

23/14

3/27

اجتنابی

23/36

3/02

5/74

3/59

دوسوگرا

22/55

0/02

5/67

3/72

پنها کاری

9/32

0/43

7/13

0/59

سازگاری

6/79

0/34

9/30

0/61

تحمل

5/01

2/79

6/55

2/75

منبع کنتر

9/92

0/16

5/17

4/00

همگانطور کگه در جگدو  2قگابگل مشگگگاهگده اسگگگت ،میانرین نمرات سگگگبکهای عاطفی
(پنها کاری ،سگگازگاری و تحمل) ،سگگبکهای دلبسگگتری (ایمن ،اجتنابی و دوسگگگوگرا) و
منبع کنتر در دوگروه متفاوت اسگگگت و در گروه وابسگگگته به مواد میانرین نمرات سگگگبک
عاطفی پنها کاری ،سگگبکهای دلبسگگتری اجتنابی و دوسگگوگرا و منبع کنتر بیشگگتر از افراد
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بهنجار است.
به منظور مقایسگگه سگگبک های دلبسگگتری از آزمو تحلیل واریانس چند متغیری اسگگتفاده
شگگگد .پیش از آزمو تحلیل واریانس چندمتغیری ،ابتدا باید مفروضگگگههای این آزمو مورد
بررسگگگی قرار گیرنگد .بگدین منظور از آزمو ام .بگاکس جهگت بررسگگگی یکسگگگانی مگگاتریس
واریگانسهگا  -کوواریانس ها اسگگگتفاده شگگگد .نتایج آزمو ام .باکس حکایت از برقراری این
پیش فرض داشگگت ( F= 2/39 ،p> 2/25و  M= 1/36باکس) .همچنین از آزمو لو جهت
سگنجش برابری واریانسهای خطای متغیرها اسگگتفاده شگگد .نتایج آزمو لو جهت سگگنجش
برابری واریانسهای خطای سگگگبکهای دلبسگگگتری در بین گروهها در جدو  0ارائه شگگگده
است.
جدول  : 2آزمون لون جهت سنجش برابری واریانسهای خطای سبکهای دلبستگی در دو گروه

متغیرها

آماره F

درجه آزادی 2

درجه آزادی 0

سطو معناداری

سبکدلبستری ایمن

2/737

2

320

2/42

سبکدلبستری اجتنابی

2/916

2

320

2/31

سبکدلبستری دوسوگرا

2/469

2

320

2/47

جهانگير کرمي و محمد جشنپور

با توجه به اطالعات جدو  0سگگطو معناداری آماره  Fدر سگگبکهای دلبسگگتری (ایمن،
اجتنابی و دوسگوگرا) بزرگتر از  2/25اسگت در نتیجه فرض همسانی واریانس خطای متغیرها
در بین گروههگا برقرار اسگگگت .بگا توجگه بگه نتایج آزمو ام .باکس و لو اسگگگتفاده از تحلیل
واریگانس چنگدمتغیری مجگاز اسگگگت .نتگایج تحلیگل واریگانس چنگدمتغیری جهت مقایسگگگه
سگبک های دلبسگتری در بین افراد وابسگگته به مواد و افراد بهنجار حکایت از معناداری تفاوت
نمرات در دو گروه داشگگگگت ( F= 2/477 ، p>2/222و= 2/424المبگگدای ویلکز) .برای
بررسی الروهای تفاوت از تحلیل واریانس تک متغیری به شرز زیر استفاده شد.
جدول  : 3نتایج تحلیل واریانس تک متغیری برای بررسی الگوی تفاوت در دو گروه

منبع تغییرات
گروه

متغیرهای وابسته

میانرین مجذورات

آماره F

سطو معناداری

سبک دلبستری ایمن

959/02

236/71

2/222

سبک دلبستری اجتنابی

4423/45

379/54

2/222

سبک دلبستری دوسوگرا

2126/21

293/19

2/222

با توجه به مقادیر به دسگگت آمده آماره  Fو سگگطو معناداری نمایش داده شگگده در جدو
 3واضگو اسگت که میانرین نمرات سگبکهای دلبسگتری (ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا) در دو

سبکهای دلبستری ایمن در افراد بهنجار بیشتر است.
به منظور مقایسگه سگبکهای عاطفی از آزمو تحلیل واریانس چندمتغیری اسگتفاده شگگد.
پیش از آزمو تحلیگل واریگانس چندمتغیری ،باید مفروضگگگههای این آزمو مورد بررسگگگی
قرار گیرنگد .بدین منظور از آزمو ام .باکس جهت بررسگگگی یکسگگگانی ماتریس واریانسها گ
کوواریگانس هگا اسگگگتفگاده شگگگد .نتگایج آزمو ام .باکس حکایت از برقراری این پیش فرض
داشگگگت ( F= 2/26 ،p> 2/25و  M= 6/95باکس) .همچنین از آزمو لو جهت سگگگنجش
برابری واریانس های خطای متغیرها اسگگتفاده شگگد .نتایج آزمو لو جهت سگگگنجش برابری
واریانسهای خطای سبکهای عاطفی در بین گروهها در جدو  4ارائه شده است.
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و دوسگگوگرا در افراد وابسگگته به مواد بیشگگتر از افراد بهنجار اسگگت و همچنین میانرین نمرات
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گروه تفاوت معناداری دارد .بدین صگورت که میانرین نمرات سگبکهای دلبسگتری اجتنابی
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جدول  : 4آزمون لون جهت سنجش بر ابری واریانس های خطای سبکهای عاطفی در دو گروه

متغیرها

آماره F

درجه آزادی 2

درجه آزادی 0

سطو معناداری

سبکعاطفی سازگاری

0/930

2

320

2/29

سبکعاطفی پنها کاری

2/947

2

320

2/24

سبکعاطفی تحمل

2/125

2

320

2/37

بگا توجگگه بگگه اطالعگگات جگگدو  4سگگگطو معنگاداری آمگاره  Fدر سگگگبگکهگگای عگگاطفی
(پنها کاری ،سگگازگاری و تحمل) بزرگتر از  2/25اسگگت در نتیجه فرض همسگگانی واریانس
خطای متغیرها در بین گروه ها برقرار اسگگت .با توجه به نتایج آزمو ام .باکس و لو اسگگتفاده
از تحلیل واریانس چندمتغیری مجاز اسگت .نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری جهت مقایسه
سگگگبگک های عاطفی در بین افراد وابسگگگته به مواد و افراد بهنجار حکایت از معناداری تفاوت
نمرات در دو گروه داشگگگگت ( F= 06/532 ،p>2/222و = 2/79المبگگدای ویلکز) .برای
بررسی الروهای تفاوت از تحلیل واریانس تک متغیری به شرز زیر استفاده شد.
جدول : 5نتایج تحلیل واریانس تک متغیری برای بررسی الگوی تفاوت در دو گروه
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منبع تغییرات
گروه

متغیرهای وابسته

میانرین مجذورات

آماره F

سطو معناداری

سبک عاطفی پنها کاری

265/25

06/27

2/222

سبک عاطفی سازگاری

415/25

76/37

2/222

سبک عاطفی تحمل

202/06

31/43

2/222

با توجه به مقادیر به دسگگت آمده آماره  Fو سگگطو معناداری نمایش داده شگگده در جدو
 3واضگو اسگت که میانرین نمرات سگگبکهای عاطفی (پنها کاری ،سگازگاری و تحمل) در
دو گروه تفاوت معناداری دارد بدین صگگورت که میانرین نمرات سگگگبکعاطفی پنها کاری
در افراد وابسگته به مواد بیشگگتر اسگت و سگگبکهای عاطفی سگگازگاری و تحمل در گروه افراد
وابسته به مواد کمتر از گروه بهنجار است.
همچنین برای تعیین تفاوت گروهها از نظر متغیر منبع کنتر از آزمو  tمسگگتقل اسگگتفاده
شگگگد .نتگایج نشگگگا داد کگه در میزا منبعکنتر بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد
]  .[T)320( =9/276, P<2/25این بگدا معنی اسگگگت کگه گروه وابسگگگتگه بگه مواد دارای
منبعکنتر بیرونی هستند.

جهانگير کرمي و محمد جشنپور

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضگر با هدف مقایسگگه سگگبکهای دلبسگگتری ،سگگبکهای عاطفی و منبع کنتر در
افراد وابسگگته به موادمخدر و بهنجار انجام شگگگد .نتایج پژوهش نشگگگا داد که میانرین نمرات
سگگبک های دلبسگگتری اجتنابی و دوسگگوگرا در افراد سگگوءمصگگرف کننده مواد باالتر از افراد
بهنجار و میانرین نمرات سگگبک دلبسگگتری ایمن در افراد بهنجار باالتر از افراد وابسگگته به مواد
بود .این یگافتگه هگا به صگگگورت مسگگگتقیم و غیرمسگگگتقیم با نتایج پژوهشهای پالک و زایاا
( ،)0223دومگگاس و هگمگکگگارا ( ،)0227مولنگگار و همکگگارا ( ،)0222ثوربرگ و لیورز
( ،)0222ویلیگامز و کلی ( ،)0225کگاری و همکگارا ( ،)2393خیری و همکارا ( )2390و
برجعلی و همکارا ( ) 2311همسگگو اسگگت .طبق نظر بالبی تجارب اولیه کسگگب شگگده توسگگو
کودا در نظگامی بگه نام الروی فعا درونی ،درو سگگگازی می شگگگود .این الرو نه تنها حکم
یگک مگد را برای ارتبگاطات کودا  -والد دارد بلکه الروی ارتباطات اجتماعی آینده فرد
هم میباشگگد .این الرو همچنین قوانین نانوشگگته ای را برای اینکه چرونه فرد تجربه کند ،ابراز
حگل کند ،فراهم میکند (الدمدو ،کوین و کورت  .) 0223 ،2دلبسگگگتری ایمن با ویژگیهای

سال  ،4شماره  ،51پایيز 5931

مثبت شگامل رضگایت از زندگی ،صگمیمیت ،تنظیم مناسب عواطف منفی و مقابله مسألهم دار
در برابر مشگکالت مرتبو اسگت .دلبسگتری اجتنابی با سگطوز پایین تعهد و مراقبت از خود و
دلبسگگگتری دوسگگگوگرا با د مشگگگغولی در مورد مسگگگائل زندگی ،تجربه شگگگدید تنیدگیها و
رضگایتکم مرتبو اسگت (فنی و نلر  .) 2992 ،0دلبسگتری ناایمن ،ظرفیت سگگازش اجتماعی و
اطمینا به خود را با اشگگکا مواجه می سگگازد .کودا دارای دلبسگگتری ناایمن در بزرگسگگالی
در برابر تنیگدگیهگا درمگانگدگی نشگگگا میدهگد و فاقد مهارتهای الزم برای زندگی اسگگگت
(الدمدو و همکارا  .)0223 ،یک فرض زیربنایی و اسگاسگی نظریه بالبی این است که در فرد
بزرگسگا تنیدگیهای جسگگمانی یا روانشگگناختی به طور نا خودآگاه نظام دلبسگگتری کودا را
فعگا میکننگد .ادراا تهگدیگد اح تمگالی یا واقعی در بزرگسگگگالی منجر به فعا شگگگد نظام
دلبسگگگتری کودکی می شگگگود .وقتی نظگام دلبسگگگتری فعا می شگگگود با توجه به نوع سگگگبک
2. Feeney & Noller

1. Oldmeadow, Quinn & Kowert
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وجود کند ،با عواطف پریشگگگا خود کنار بیاید ،با تنشها روب رو شگگگود و مسگگگائل زندگی را
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دلبسگگگتری موجود در فرد ،وی بگه دنبگگا راهی اسگگگت کگه در دسگگگترس بوده و امنیگت او را
برآورده سگازد .پس نظام دلبسگتری تحت شگرایو و حالتهای مختلف از جمله تنیدگیها و
تهدیدها فعا می شگود و فرد را به سگمت یافتن راهحل متناسگب با سبک دلبستری فرد ،سوق
میدهد (اهرنس ،سگگیچانوسگگکی و کاتن  .) 0220 ،2بنابراین احتما مجموعه رفتارهای پرخطر
از جمله مصگرف مواد در سگبکهای دلبسگگتری ناایمن باال اسگت (کسگل ،وارد و روبرت ،0
.)0227
نتایج پژوهش حاضگگر نشگگا داد که در سگگبکهای عاطفی نیز افراد وابسگگته به مواد با افراد
بهنجگار تفگاوت معنگاداری دارنگد .این نت یجگه همخوا بگا نتایج پژوهشهای قبلی (برجعلی و
همکارا 2395 ،؛ مایبرگ0222 ،؛ مزیچ و همکارا 0227 ،؛ اسگگگماعیلی نسگگگب و همکارا ،
2393؛ جانفزا و شگگیرازی )2394 ،اسگگت .تنظیم ه یجانی با توانایی ذهنی ب یشگگتر برای پردازش
اطالعگات اجتماعی همراه اسگگگت .این توانایی می تواند به افراد کمک کند تا درا بهتری از

راهبردهگای مثبگت تنظیم هیجگا همچو مدیریت ه یجانی ،تصگگگمیمگیری ،کنتر عواطف
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پیامدهای منفی و زیا بار مواد داشگگته باشگگند و در برابر فشگگارهای روانی و اجتماعی ناشگگی از

خود و دیررا  ،ارزیگابی مجگدد و بگازارزیگابی مثبت برای از میا برداشگگگتن کمبودهایی مثل
رشگگد عاطفی نابسگگنده ،دشگگواری در سگگازماندهی رفتار و هیجا  ،داشگگتن ه یجا منفی و پرهیز
از مصگگگرف مواد توانگایی مضگگگاعفی در افراد پگدیگد میآورنگد .افراد وابسگگگته به مواد به دلیل
نارسگگگایی در تنظیم هیجانی و تحمل پایین مجبور میشگگگوند که برای خالصگگگی از هیجانات
منفی راهی فوری بیابند ( قاسگگم پور ،ایل بیری ،حسگگن زاده و ناصگگری .)2392 ،تنظیم ه یجانی
ضگعیف تر و راهبردهای تنظیم ه یجانی منفی ممکن اسگت مانع کنتر وسوسه مصرف باشند .
از سگگگوی دیرر نتایج پژوهشها نشگگگا میدهد که راهبردهای منفی تنظیم هیجا در افراد با
سگگوءمصگگرف مواد ناشگ گی از فقدا کفایت ه یجانی ،مهارت هیجانی نامناسگگب ،مشگگگکل در
درا کرد احسگاسگات خود و دیررا و توانایی کمتر برای حل تعارضگات است (کلهلند،
3. Kun & Demetrovics

1. Ahrens, Ciechanowski & Katon
2. Kassel, Wardle & Roberts
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مررا ،فوت ،روسن بلوم و کوسنگ .)0225 ،2
همچنین نتایج پژوهش نشگگا داد که میانرین نمرات منبعکنتر در افراد سگگگوءمصگگگرف
کننگده مواد بگاالتر از افراد بهنجار اسگگگت که این نشگگگانرر بیرونی بود منبع کنتر این افراد
اسگگت .افرادی که منبع کنتر آ ها بیرونی اسگگت ،در برابر اعتیاد آسگگیبپذیرتر هسگگتند .این
یگافتگه بگا پژوهشهگای لفکورت ( ،)2910المگاسگگگی ( ،)2377توریگانو و همکگارا (،)0220
چراغی ( ) 2319و اصگگگغری و همکگگارا ( ) 2390همسگگگو اسگگگت .از نظر لفکورت ()2913
افرادی کگه منبعکنتر درونی دارنگد مهگارت سگگگازش یگافتگه تری در رابطگه با اجتماع دارند و
رفتارهای خود ویرانرری همچو سگیرار کشگید  ،مصگرف مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد
مخگدر کمتر در آ هگا دیگده می شگگگود (المگاسگگگی .)2377 ،چراغی ( )2319در یگک مطگالعه
آزمگایشگگگی نشگگگا داد کگه مشگگگاوره گروهی و آموزش مهگارتهگای زنگدگی موجگب تغییر
منبعکنتر بیرونی به منبع کنتر درونی و تقویت نررش منفی نسگگبت به سگگگوءمصگگگرف مواد
مخگدر می شگگگود .بگا توجگه بگگه یگافتگگههگای پژوهش اخیر و نقش منبعکنتر در گرایش بگگه
کودکی فراهم شگگود .مربیا می توانند از طریق توانمندسگگازی ،مسگگؤلیتپذیری ،امیدواری و
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خسگگگتگرگینگگاپگگذیگری مگنگبگع کگنتر درونی را در کودکگگا تقویگگت کننگگد (اصگگگغری و
همکارا .)2390،
به طور کلی نتایج این پژوهش نشگگا داد که افراد وابسگگته به مواد نسگگبت به افراد به نجار از
نظر سگگگبگکهگای عاطفی؛ پنها کاری بیشگگگتر و سگگگازگاری و تحمل کمتری دارند و دارای
منبع کنتر بیرونی هسگگگتنگد .افراد وابسگگگتگه بگه مواد از لحاظ سگگگبکهای دلبسگگگتری ،دارای
سگبکهای دلبسگتری ناایمن هستند و مشکالت بیشتری را تجربه میکنند .این یافتهها حاکی
از آ اسگگگت کگه این متغیرهگا ،از عوامگل خطرزا برای گرایش بگه موادمخگدر هسگگگتنگگد .از
محدودیتهای پژوهش حاضگگر می توا به عدم انتخاب تصگگادفی شگگرکتکنندگا اشگگاره
کرد .پیشگگنهاد می شگگود که این پژوهش عالوه بر جامعه مردا  ،روی زنا وابسگگته به مواد نیز
1. Cleland, Magara, Foote,
Rosenblum & Kosank
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اجرا شگگگود .در این پژوهش به دلیل محدود بود اف راد جامعه ،امکا جداسگگگازی گروههای
مختلف سگوءمصگرف کننده مواد میسگر نشگد ،لذا پیشگنهاد میشود که در سایر پژوهشها این
مسگگئله مورد توجه قرار گیرد .همچنین پ یشگگنهاد میشگگود که درمانررا و مسگگئولین مرتبو با
موادمخدر نقش سگگگبک دلبسگگگتری ،منبعکنتر و سگگگبکهای عاطفی را در ابتال به اعتیاد در
نظر داشگگته باشگگند .بنابراین ،می توا جهت پ یشگگریری و درما افراد وابسگگگته به مواد به نقش
سبک دلبستری ،منبعکنتر و سبکهای عاطفی توجه کرد.
تشکر و قدردانی
از همه کسگگانی که ما را در انجام پژوهش حاضگگر یاری رسگگاندند صگگمیمانه تشگگکر و قدردانی
میشود.
منابع
اسگماعیلی نسگگب ،مریم؛ اندامی خشگک ،علی رضگگا؛ آزرمی ،هاله و ثمررخی ،امیر ( .)2393نقش
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پیشبینی کنندگی دشگگواری در تنظیم هیجا و تحمل پریشگگانی در اعتیاد پذیری دانشگگجویا .
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد.49-63 ،)09(1 ،
اصگگغری ،فرهاد؛ کرد میرزا ،عزت اله و احمدی ،لیال ( .) 2390رابطه نررش مذهبی و منبع کنتر و

گرایش به سگوءمصگرف مواد در دانشجویا  .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد،)05(7 ،
.223-220
المگاسگگگی ،علیرضگگگا ( .) 2377بررسگگگی و مقایسگگگه منبع کنتر افراد معتاد و غیر معتاد .پایا نامه
کارشناسی ارشد روانشناسی ،چاپ نشده ،دانشراه آزاد اسالمی واحد رودهن.
برجعلی ،احمد؛ اعظمی ،یوسگگف و چوپا  ،حامد ( .) 2395اثربخشگگی آموزش راهبردهای تنظیم
هیجا بر کاهش هیجا خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر .مجله روانشناسی بالینی،)0(1 ،
.33-44
برجعلی ،احمد؛ برشگا  ،ادیبه و درتاج ،سگمیه ( .) 2311بررسی نقش ترتیب تولد و سبک دلبستری
در وابسگگتری به موادمخدر در بین مراجعه کنندگا به کلینیکهای ترا اعتیاد شگگهر کرما .
مجله نظم و امنیت انتظامی.207-252،)3(0 ،
بشارت ،محمد علی ( .)2314هنجاریابی مقیاس دلبستری بزرگسا  .گزارش پژوهشی چاپ نشده،
دانشراه تهرا .
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پاکدامن ،شهال ( .)2312بررسی ارتباط بین دلبستری و جامعه طلبی در نوجوانی .پایا نامه دکتری
روانشناسی ،چاپ نشده ،دانشراه تهرا .
جانفزا ،منور و شگگگیرازی ،محمود ( .) 2394نقش پیشبینیکنندگی دشگگگواریهای تنظیم هیجانی و

خود کنترلی با اسگتعداد به اعتیاد در افراد وابسگته به مواد .ف صگلنامه اعتیاد پژوهی سگوءم صرف
مواد.57-69 ،)33(9 ،
چراغی ،اباذر ( .) 2319تأثیر مشاوره گروهی توأم با آموزش مهارت های زندگی با رویکرد عقالنی
هیجانی الیس بر منبع کنتر و تغییر نررش دانشگگجویا نسگگبت به سگگوءمصگگرف مواد .تهرا :
مجموعه مقاالت پیشریری اولیه از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر.36-63 ،
خیری ،طوبی؛ عبداللهی ،محمد حسگین و شگاهقلیا  ،مهناز ( .) 2390مقایسه هوش هیجانی ،سبک

دلبستری و عزت نفس در افراد معتاد و غیرمعتاد .فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سالم ت،
12 ،)7(0گ.69
سیف ،علی اکبر ( .)2392روانشناسی نوین پرورشی .چاپ هشتم ،تهرا  :انتشارات دورا .
شولتز ،دوا و شولتز ،سیدنی آلن ( .)2311نظریههای شخصیت .ترجمه یحیی سید محمدی ،چاپ
هشتم ،تهرا  :انتشارات ویرایش( .تاریخ انتشار به زبا اصلی.)0229 ،

نشده ،دانشراه تبریز.
صگادقی بیدمشکی ،فرزانه؛ میرهاشمی ،مالک ( .) 2395رابطه سبک های دلبستری و طرحوارههای
ناسازگار اولیه با اختال عملکرد جنسی .خانواده پژوهی.255-269 ،)20(2 ،
قاسمپور ،عبدا...؛ ایلبیری ،رضا؛ حسنزاده ،شهناز و ناصری ،ابوذر ( .) 2392مقایسه تنظیم هیجانی
در دانشجویا سیراری و غیر سیراری .فصلنامه سالمت و روانشناسی.55-67 ،)2(3 ،

قدیمی ،آزاده ( .)2393رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناختی با استعداد اعتیاد
دانش آموزا  .پایا نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ،چاپ نشده ،دانشراه رازی کرمانشاه.

کارشگکی ،حسگین ( .) 2390ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبک های عاطفی در دانشجویا  .مجله
تحقیقات علوم رفتاری.215-295 ،)3(2 ،
کاری ،فریده؛ غفاری نورا  ،عذرا و موسگگگی زاده ،توکل ( .)2393مقایسگگگه ادراا خود ،خود-

تنظیمی هیجانی و سگگبک های دلبسگگتری افراد وابسگگته به موادمخدر و بهنجار .فصگگلنامه اعتیاد
پژوهی سوءمصرف مواد.225-227 ،)30(1 ،
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